
Informasjon og påmelding:

Priser:
Konferansen begge dagen inkl. mat kr. 700,-
Konferansen kun lørdag inkl. varm lunsj kr. 550,-

Påmelding på Checkin.no innen 16.mars

Overnatting:

Vi oppfordrer tilreisende å overnatte privat for de 
som har kjente i området.

Vi har reservert enkle og doble rom på 
Thon Hotel Baronen i Spjelkavik
Pris kr. 900,- for enkeltrom 
Kr. 1180,- for dobbeltrom (for 2 personer) 
FRIST  1.mars!

Ungdommer kan få overnatte på flatseng på 
bedehuset med enkel frukost kr. 150,-

Velkommen til 
inspirerende 

samlinger!

Arrangører:
Lederkonferanse

20.-21.mars

Spjelkavik bedehus



VELKOMMEN!

• Kl. 9:30 Velkommen til en ny dag! Sang ved 

Marte Sofie Leithaug Guddal, allsang og bønn

• Bibeltime v. Arild Ove Halås                          

«Er Bibelen troverdig?» Del 2

• Kl.10:45 Delte seminar (2x45 min + pause)

• 1. Innføring i Awana v Jorunn S Djupvik

• 2. Forkynnelse for tweens v Viggo Clausen

• Kl.12:30 Varm lunsj

• Kl.13:30 Delte seminar (2x40 min + pause)

• 1. Rekruttering og utrustning av nye ledere v. 

Jorunn S Djupvik

• 2. «La de små barna komme til meg, - god 

forkynnelse for barn» v. Inger M Strangstad

• 3. «Levende tro, trosopplæring for hjem og 

menighet» v. Viggo Clausen

• Kl.15:00 Pause med gjærbakst

• Kl.15:30 Felles seminar: «Hva forkynner vi –

og hva hører de?» v Inger M Strangstad

• Kl. 16:30 Avslutningssamling m utsendelse

• - slutt kl. 17:00-

Program lørdag 
21.mars

Bidragsytere:

Arild Ove Halås er forkynner og 

medarbeider i ImF Sunnmøre og i Radio 

Sunnmøre. Tidligere kretsleder i 

Nordmøre og Romsdal Indremisjon. 

Viggo Clausen er ansatt i Misjonskirken 

UNG som omreisende barne- og 

familieforkynner og daglig leder av 

evangeliseringsarbeidet Velkommen hjem

Inger Melbø Strangstad har vært 

ansatt i NLM i ulike stillinger i ca 20 år, 

med forkynnelse for barn, er redaktør for 

Max Hjelp og menighetspedagog i DNK

Jorunn Singstad Djupvik er 

undervisningsansvarlig i Awana Norge. 

Har tidligere vært redaktør , forfatter og 

bibelinspirator i Bibelleserringen. 

Redaktør og medforfatter i Foreldreboka

Konferansen er spesielt retta 

mot barne- og ungdomsledere, 

men andre ledere i forening og 

forsamling vil finne mye av 

programmet interessant.

• Kl.18:00 til 19:00  Registrering og servering 

av rundstykker

• Kl.19:00 Velkommen! Sang v. Marte Sofie 

Leithaug Guddal. Allsang og bønn

• Bibeltime v. Arild Ove Halås                          

«Er Bibelen troverdig?»

• Kl.20:15 Felles seminar v. Viggo Clausen 

«Kreativ forkynnelse»

• Ca kl.21:30 Pizza og prat

Program fredag 
20.mars


